
 

 

 



 

 

 

FESTIVAL NORDESTE DANÇA DE RUA 

CAJAZEIRAS-PARAÍBA-BRASIL 

REGULAMENTO 

SOBRE O FESTIVAL 

A 14ª edição do FENERD-Festival Nordeste Dança de Rua acontecerá nos dias 13 e 14 de 
Agosto 2022. A programação será diversificada fortalecendo nossa conexão, trazendo 
pluralidade de informações da “Dança de Rua” na atualidade, promovendo experiências e 
intercâmbio profissional com a participação de profissionais renomados na dança no âmbito 
nacional.   

NOTA: O festival tem data para acontecer no primeiro semestre de 2022 e devido aos 
protocolos de prevenção contra a COVID -19, teremos que seguir rigorosamente os protocolos 
sanitários por todos os participantes.  
Cada participante deverá utilizar sua máscara em todos os ambientes do teatro, de maneira 
correta, cobrindo boca e nariz. O não cumprimento dessa regra poderá acarretar em 
desclassificação do grupo.  
A máscara também é obrigatória nos camarins, bastidores, plateia ou em qualquer área em 
comum.  
O participante poderá retirar a máscara apenas no momento de entrar no palco, após a saída a 
colocação deverá ser feita imediatamente. 

Será exigido a carteirinha de vacinação com 2 doses da vacina. 

1-DA ORGANIZAÇÃO, INSCRIÇÕES E DATAS: 

O festival é de responsabilidade do Grupo Dança de Rua da Paraíba, entidade cultural, que 
tem por objetivos criar e desenvolver produtos e atividades artísticas e culturais em diversas 
linguagens cênicas. 

Compete ao Grupo Dança de Rua da Paraíba à organização do FENERD nos seus aspectos 
técnicos e artísticos como também a realização e organização do Evento nos seus aspectos 
administrativos. 

Compete a Santana Produções a produção geral do evento. 

A competição e aberta para todo o Brasil, serão aceitas inscrições de Grupos, Academias e 
Cias. de dança com sede em qualquer cidade do Brasil. 

 

 

 



 

INSCRIÇÃO MOSTRA NÃO COMPETITIVA: 

Serão inscritos nesta categoria: 
Solos, Duos,Trios e Conjuntos dentro das modalidades Estilo Livre e Dança de Rua. 
Total de Vagas: 15 (Quinze) 
Obs.: Sem avaliação dos jurados. 
 
INSCRIÇÃO MOSTRA AVALIATÓRIA: 

Os inscritos nessa categoria terão seus trabalhos avaliados pela banca de júri. No entanto, os 
trabalhos avaliados receberão apenas comentários dos jurados. 
Solos, Duos, Trios e Conjuntos dentro da modalidade Estilo Livre e Dança de Rua. 
Total de Vagas: 10 (Dez) 
 
INSCRIÇÃO MOSTRA COMPETITIVA ESTILO LIVRE: 

Serão inscritos neste gênero: 
Trabalhos em que haja uma mescla de técnicas e estilos. 
Unificada Solo/Duo e Conjunto  
 
INSCRIÇÃO MOSTRA COMPETITIVA DANÇA DE RUA: 

Serão inscritos neste gênero todos os trabalhos variantes das linhas: Freestyler, New Styler, 
Popping, Locking, Breaking, house e outros. 
Unificada Solo/Duo e Conjunto 
 
CATEGORIA: 
 
ADUTO/AVANÇADO IDADE 18 ANOS ACIMA 

 
APRESENTADO NAS SEGUINTES CATEGORIAS: 
  

Categoria: Unificada 
Solo/Duo 

Tempo: Até 3 minutos; 

Categoria: Conjunto Tempo: Até 6 minutos; 

 

ATENÇÃO: Unificada Solo/Duo: Essa categoria se estenderá para solos e duos competindo 
entre si.  

Obs.: Ultrapassando o tempo limite de cada categoria, determinado pela coordenação do 
evento, o Dj terá a autoridade de interromper a música do participante. 

A coordenação do festival só aceitará inscrições para essa categoria trabalhos variantes das 
linhas: Freestyler, New Styler, Popping, Locking, Breaking, house e outros, o participante que 
desobedecer estará automaticamente desclassificado. 
 



 

Atenção: Para execução das coreografias os concorrentes deverão apresentar em pen drive 
contendo ótima qualidade sonora em formato MP3 que deverão ser apresentado ao controle de 
som pelo responsável do grupo concorrente no momento de sua apresentação, o pen drive tem 
que estar contendo somente a música a ser executada. A organização não se responsabiliza 
por pen drive com defeitos, aconselhando a trazer 2 (dois) pen drive.  
 
Obs.: O festival não aceita em hipótese alguma as músicas em aparelhos celulares, tablets ou 
iPad.   

LOCAL E DATA:  
 
Cidade: Cajazeiras- PB.  
 
Teatro Íracles Brocos Pires, R. Líbio Brasileiro, 87 - Centro, Cajazeiras- PB.  
 
Dias 13 e 14 de Agosto de 2022 ás 19h:30. 
 
O período de inscrição será de 07 de Maio á 01 de Agosto de 2012, via internet E-mail e 
WhatsApp.  
 
INSCRIÇÕES:  
 
Inscrições serão realizadas mediante o envio dos seguintes materiais: 

• Sinopse da coreografia conforme consta em anexo; 

•       As fichas de inscrições devem ser preenchidas devidamente digitadas, acompanhadas 
com a ficha técnica contendo os nomes de batismos completos dos integrantes em ordem 
alfabética;  

• Caso o grupo tenha menor de idade a ficha de autorização de menores deverá ser 
assinada pelos pais ou responsável pelo mesmo. Não serão aceitas inscrições preenchidas 
por canetas. 

• Autorização dos grupos responsáveis por direitos autorais ou do coreógrafo; 

• Os grupos só poderão se inscrever a partir de 04 (quatro) dançarinos no mínimo e no 
máximo 30. 

• Para execução das coreografias as músicas devem ser envias por e-mail em formato 
MP3 (Opicional); 

• Envio de uma foto do grupo de boa qualidade para fins de divulgação no festival. 

• A falta de qualquer um dos itens acima implicará a não aceitação da inscrição. 
 
Os promotores do evento não se obrigam a devolver o material utilizado para inscrição, 
ficando os mesmos na guarda da comissão organizadora do festival. 
 
 
 
 
 



 

ATENÇÃO: 
 
Todas as fichas de inscrições deverão ser enviadas para o e-mail grupodrp@gmail.com 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
 
VIA PIX: 83993444489  
Joel Freire de Santana  
 
OBS.: Após efetuar o depósito enviar o comprovante. 
 
Whats- 83.9.9344.4489 / 9.9401.0808 
 
E-mail- grupodrp@gmail.com 
 
2. DO JULGAMENTO: 
 
A comissão julgadora é composta por profissionais de renome nacional altamente capacitados 
e é soberana quanto às decisões da premiação. 
 
Atenção: O júri irá outorgar notas de 7,0 á 10,0. 
 
Os critérios de Avaliação dividem-se em: 
01. Concepção coreográfica: Coreografia com movimentos adequados à música da 
coreografia; 
02. Alinhamento e movimentação técnica: com entradas e saídas do grupo e com utilização 
completa do espaço cênico; 
03. Figurino: apropriado ao tema coreográfico; 
04. Expressão: controle da expressão facial e corporal; 
05. Sincronismo: demonstrar alto nível de qualidade dos movimentos (domínio e execução); 
06. Trilha sonora: a música deve refletir o tema coreográfico escolhido (. 
 
OBS.: Em caso de empate o primeiro critério de desempate será o critério de avaliação de nº 
01. Concepção coreográfica, e assim sucessivamente, persistindo o empate os jurados 
decidiram o vencedor do 14º FENERD edição 2022. 

 
NOVIDADE: As notas do júri serão ao vivo apresentadas no telão onde aparecerá a imagem 
do jurado acompanhado de sua nota. Os comentários e as notas das coreografias serão 
entregues ao responsável pela inscrição.  
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3. DA PREMIAÇÃO: 
 
Serão agraciadas, respectivamente com troféus, as seguintes colocações nas categorias 
Unificada Solos/Duos e Conjunto. 
 
Receberão troféus os primeiros, segundos e terceiros lugares das categorias. 

Estarão classificados para o 15º FENERD 2023 somente os primeiros lugares das categorias 
Unificada Solos/Duos e Conjunto tendo sua inscrição 100% isenta. 

O JÚRI CONTEMPLARÁ COM O PRÊMIO EM TROFÉUS OS MELHORES NA CATEGORIA 
CONJUNTO EM: 
 
Melhor Coreógrafo (a); Melhor Diretor (a); Melhor Figurino 

Coreógrafo Revelação; Melhor Mixagem; Dançarina Revelação; 

Melhor Dançarino; Melhor Dançarina; Dançarino Revelação; 

 

14º FENERD - FESTIVAL NORDESTE DE DANÇA DE RUA, COM O OBJETIVO DE 
INCENTIVAR PROFISSIONAIS E ESTIMULAR NOVOS TALENTOS, OUTORGARÁ 
UM PRÊMIO EM DINHEIRO PARA OS PRIMEIROS LUGARES NAS CATEGORIAS:  

 

Unificada Solos/Duos Estilo Livre: R$ 300,00 (trezentos reais) 

Unificada Solos/Duos Dança de Rua: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 

Conjunto Avançado Estilo Livre: R$ 800,00 (Oitocentos reais). 

Conjunto Avançado: R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais). 

 

4. TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA MOSTRA COMPETITIVA, NÃO COMPETITIVA, MOSTRA 
AVALIATÓRIA ACOMPANHANTES E CURSISTAS: 

MOSTRA NÃO COMPETITIVA: 

 

 
 
 

Categoria: Solo R$ 25,00 por participante; 

Categoria: Duo R$ 35,00 por participante; 

Categoria: Trio R$ 60,00 por participante; 

Categoria: Conjunto Avançado R$ 50,00 por grupo participante; 



 

Este valor dá direito à: 
• Certificados; 
• Troféus de participação; 
• Assistir, na plateia, à noite de apresentação em que seu grupo foi se apresentar; 
 50% de desconto para ingressos em uma das noites de apresentações; 
• 50% de desconto para os workshops; 
 
 
MOSTRA AVALIATÓRIA: 

 

Este valor dá direito à: 
• Certificados; 
• Troféus de participação; 
• Assistir, na plateia, à noite de apresentação em que seu grupo foi se apresentar; 
• 50% de desconto para ingressos em uma das noites de apresentações; 
• 50% de desconto para os workshops; 
 
MOSTRA COMPETITIVA: 

 

Este valor dá direito à: 
• Certificados; 
• Assistir, na plateia, as duas noites de apresentação do festival 100% gratuito; 100% de 
isenção para os workshops; 
 
 

Categoria: Solo R$ 30,00 por participante; 

Categoria: Duo R$ 40,00 por participante; 

Categoria: Trio R$ 60,00 por participante; 

Categoria: Conjunto Avançado R$ 80,00 por grupo participante; 

Unificada Solos/Duos Estilo Livre R$ 35,00 por participante; 

Unificada Solos/Duos Dança de Rua R$ 50,00 por participante; 

Conjunto Avançado Estilo Livre R$ 130,00 por grupo participante; 

Conjunto Avançado  Dança de Rua R$ 300,00 por grupo participante; 



 

OUTRAS TAXAS: 
 

 
Este valor dá direito à: 
• Assistir, na plateia, as duas noites de apresentação do festival 100% gratuito. 
 
OBS: As taxas de inscrição para acompanhantes e familiares só terá validade para os grupos 
fora do domicilio da cidade de Cajazeiras-PB. 
 
5.RECEPÇÃO,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO,WORKSHOP,TRANSPORTE E GERAIS: 
 
Somente o diretor ou coreógrafo de cada grupo deverá se dirigir à secretária do festival para 
retirada do material (pulseiras). Não serão entregues pulseiras avulsos. Casos específicos 
deverão ser reportados à comissão organizadora do 14º FENERD via e-mail. 
No credenciamento será exigido a carteirinha de vacinação com 2 doses da vacina. 

Os alojamentos estarão à disposição dos participantes a partir do dia 13 de agosto ás 
07h00min e saída terá que ser providenciada impreterivelmente até o dia 14 de agosto ás 
17h30min. 
 
Os alojamentos fornecidos pelo festival serão para dançarinos, diretor ou coreógrafo e 
motorista podendo ser estendido a familiares ou 
acompanhantes em geral. 
 
Obs.: Qualquer comportamento, considerado pela organização, não convencional seja de um 
ou mais integrantes do grupo no ensaio geral, alojamento ou no decorrer do festival, implicará 
na desclassificação do grupo inteiro, precisando também retirar-se do alojamento no mesmo 
dia. 
 
Os danos materiais que ocorrerem nos alojamentos oferecidos pelo festival deverão ser 
ressarcidos pelo grupo participante. 
 
Os participantes que ficarem nos alojamentos deverão obrigatoriamente trazer roupas de cama 
e banho. 
 
Não serão colocados colchonetes a disposição dos participantes nos alojamentos. 
 
A organização do festival não se responsabilizará por objetos pessoais e de valores 
extraviados nos alojamentos, locais de ensaios, apresentações e debates. 
 
ALIMENTAÇÃO: 
A coordenação do 14° FENERD, não fornecerá alimentação aos inscritos no evento, iremos 
indicar restaurantes a preços populares para os inscritos no festival. 

Acompanhantes e Familiares R$ 20,00 por acompanhante; 

Cursistas/workshops R$ 60,00 por participante; 



 

A iluminação terá afinação única para todos os grupos. 
 
É expressamente proibido utilizar breu, efeitos com fogo, ou usar qualquer produto que possa 
danificar sujar ou molhar o palco, estando o grupo possível desclassificação, caso venha a 
fazê-lo. 
Não será permitido o uso de varas do palco para pendurar panos de fundo ou adereços 
cênicos. 
Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos, desde que não prejudiquem a 
sequência de apresentações nem necessite de apoio da equipe técnica do evento. Sendo 
assim, o grupo terá tempo de um minuto antes e após a apresentação para montagem e 
desobstrução do palco, tendo sob pena a sua desclassificação. 
 
O uso da pulseira durante o 14° FENERD é obrigatório. No caso de perda do mesmo a 
organização fornecerá 2ª. (segunda) via perante um pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte 
Reais). 
 
Os ensaios gerais serão realizados no mesmo dia da competição, a ordem de ensaio de palco 
e apresentação será elaborada e divulgada com antecedência pela Comissão técnica de 
ensaio do 14° FENERD. 
 
O horário de ensaio dos grupos será divulgado 72 horas antes do evento e enviada via 
WhatsApp para o diretor ou coreógrafo de cada grupo. 
 
O grupo que não comparecer no horário estipulado pela Comissão técnica de ensaio perderá 
sua vez, ficando impossibilitado de realiza-lo em outro horário.  
 
Para o ensaio de palco cada grupo terá uma vez o tempo de sua coreografia, não cabendo 
testes de iluminação no ensaio. 
 
Todos os participantes do evento comprometem-se a ceder as imagens para a utilização na 
promoção e divulgação do evento em outras edições. 
 
O transporte de ida e volta e deslocamento local será de responsabilidade do próprio grupo. 
 
A organização isenta de quaisquer responsabilidades e obrigações não esclarecida neste 
regulamento. 
 
Os casos omissos do regulamento serão resolvidos pela coordenação da competição. Não 
caberá recurso judicial sobre os artigos desse regulamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SUCESSO A TODOS OS PARTICIPANTES!!! 
 

Cajazeiras, Paraíba, em 07 de maio de 2022 

 
INFORMAÇÕES: 

Whats: 83. 9.9344.4489 
                  9.9401.0808 

 
Júlio Cezar Oliveira da Silva-Curador do FENERD 

Joel Freire de Santana 
Idealizador e Diretor Geral do FENERD 
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